Bijlage 1 ALV NTTB West 23 mei 2019
Verslag Afdelingsleden Vergadering NTTB West 15 november 2018
Aanwezig:

Afwezig met
kennisgeving
Afwezig zonder
kennisgeving

De verenigingen ATTC, De Repelaer, De Treffers (Roelofarendsveen), De Treffers (M) via
machtiging; Docos, NTTC, Phoenix, Play Fair, Rijnsoever, Sassem, Taverzo, Vriendenschaar, Piet van
Egmond (BR), Frank Lequin (BR), Maria ter Hoek (BR), Jan Simons (voorzitter HB), André Eerland
(HB), Sven Groot (afdelingsondersteuner), Frans Muijzers (voorzitter AB), Martijn Haalman (sec AB),
Antoni Mets (penn AB) en de verenigingen die zich niet geregistreerd hebben bij de vergadering..
OTC, TBSM, Alexandria ’66; Reeuwijk; VCS; Atlantic; Drivers; Pitt ’75; Panta Rhei; NS Rotterdam; DFC;
Het Centrum; Nieuwkoop; SVN; Trefpunt; TOV; Peter Bakker (vervangend lid BR); Aat v.d Berg (lid
van verdienste); Wim Fasotte (erelid)
De niet genoemde verenigingen

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:10 uur.
2.

Mededelingen

De ontmoeting tussen het Hoofdbestuur (HB) en de verenigingen van West vindt op 19 september plaats;

Het CvV heeft een brief aan de BR gestuurd waarin ze haar zorgen over organisatie(ontwikkeling) uitspreekt en
het HB vraagt om met een open blik te kijken hoe de organisatie fundamenteel veranderd kan worden;

Er zijn binnenkort weer twee workshops: ‘Trainers Fifty-ViTT’ op 18 juni en ‘Table Stars challenge’ op 3 juli.

Nieuw AP 2019-1: Op de site plaatsen van de brief van het CvV aan de BR over de organisatieontwikkeling (AB, 1 juni 2019)
3. Verslag en actiepunten ALV van 31 mei 2018
Het verslag en de besluitenlijst worden zonder aanpassingen goedgekeurd. Uitvoering van de respectievelijke actiepunten:
3. Alle leden van de vorige CCW zijn benaderd; enkele hebben niet gereageerd en de anderen hebben laten weten
niet mee te willen werken aan de overdracht;
4. De BR is over drie weken; desgewenst wordt er een bijeenkomst georganiseerd tussen de BR en de verenigingen.
Niemand toont hier belangstelling voor;
5. Tijdens de ALV eind 2018 was er veel belangstelling maar uiteindelijk hebben maar twee verenigingen zich
aangemeld. Het zal nu worden geïntegreerd in de ‘Ontmoeting HB – West’ van 19 september as.
4. Terugblik 2018
Aan de hand van bijlagen 4 (Afdelingsjaarverslag NTTB west 2018) en 5 (Financiële verantwoording 2018) worden met
foto’s de diverse activiteiten binnen West in 2018 met betrokkenheid van de afdeling gepresenteerd. Naar aanleiding
hiervan wordt de vraag gesteld wat de afdeling doet aan de Nationale Sportweek. De voorzitter geeft aan dat de
verenigingen hier zelf verantwoordelijk voor zijn maar dat de afdeling de komende keer hier extra aandacht voor zal
vragen.
De voorzitter nodigt de verenigingen ook bij de afdeling aan te kloppen met ideeën die niet direct volgens de huidige regels
voor subsidie in aanmerking komen. Er zijn fondsen die dit misschien mogelijk maken.
5. Afdelingscompetitie
Bijlage 6 (Wijziging AfdelingsCompetitie Regelement) en 7 (AfdelingsCompetitie Reglement versie 23 mei 2019) worden
goedgekeurd. Er wordt opgemerkt dat vroeger ‘horizontaal’ invallen in een hoger team alleen mogelijk was in de 5e. 6e. en
7e klasse en het nu voor alle klassen mogelijk is. De vraag is of dat correct is.
Nieuw AP 2019-2: Toetsen of inderdaad ‘horizontaal’ invallen in de hoofdklassen tot en met 4e klasse in een hoger team
juist is (AB, 14 november 2019).
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6. CCW stand van zaken
Bijlage 8 (Voortgang nieuwe CCW) wordt besproken. Astrid Stallenberg wordt bedankt voor haar inzet als
jeugdcompetitieleider afgelopen half jaar. Rob Devilee is benoemd als de nieuwe jeugdcompetitieleider. Rob en Kelvin
Heemstra stellen zich aan de vergadering voor. Op 22 juni zal er een eerste wedstrijdsecretarissen overleg voor de
seniorencompetities zijn.
7. Hoofdlijnen beleid en uitvoering 2020
Bijlage 9 (Hoofdlijnen beleid afdeling West/activiteitenplan 2020) wordt goedgekeurd. Voorzitter roept de verenigingen op
om in het kader van ‘Verenigingen leren van elkaar’ nogmaals te kijken of men met verenigingen uit de buurt wil spreken in
de vorm van ‘huiskamergesprekken’. De afdeling kan en zal dat faciliteren.
8. Verkiezing plaatsvervangend Bondsraadslid
Piet van Egmond wordt met applaus benoemd tot plaatsvervangend Bondsraadslid.
9. Bondsraad: vergadering 15 juni 2019
Frank Lequin presenteert de belangrijkste onderwerpen van de komende BR. De BR-leden van West hebben enige vragen
ten aanzien van de verantwoording over de financiën over 2018, er komen twee nieuwe HB-leden waarvan eentje uit West
(Eline Rondaij) en er zal worden gesproken over de toekomst van de BR.
Piet van Egmond nodigt de aanwezige verenigingen uit om eventuele opmerkingen en vragen uiterlijk 1 juni aan hem te
sturen.
Ruud van Graafeiland (Taverzo) geeft aan dat zijn vereniging toe wil naar een soort basislidmaatschap met daarboven een
menukaart van activiteiten/zaken die ze bij de bond kunnen afnemen. Ze zijn hierover in gesprek gegaan met de Bond en
gaan dit daar ook formeel aankaarten.
10. Landelijke activiteiten: mededelingen/presentatie HBslid Jan Simons
Jan Simons vertelt dat, ondanks dat het aantal jeugdleden daalt, het totaal aantal leden van de Bond afgelopen jaar weer
eens is gestegen. Er zijn diverse (succesvolle) nieuwe en voortgezette initiatieven zoals de nieuwe lesprogramma Table
Stars Challenge, Fifty+ViTT, inzet Bettine Vriesekoop, Old Stars Tafeltennis, PingPong Baas en Paratafeltennis. Op 4/5/6
oktober zal er in Noordwijk de Europese jeugdtop 10 worden gehouden waarbij de Bond nu al activiteiten ontwikkelt voor
de Noordwijkse jeugd samen met de gemeente.
Piet van Egmond vraagt aandacht voor het ITTF FA20 Para Dutch Open toernooi dat het eerste wekend van november in
Stadskanaal gaat plaatsvinden.
11. Rondvraag
V: Wanneer komt de enquête rond de opzet van de competitie?
A: Die komt er nog steeds. Door de wisseling binnen de commissie en ziekte binnen het AB heeft dit vertraging opgelopen.
In de recente enquête van de afdelingsondersteuner aan de verenigingen zijn delen over de jeugd meegenomen én de
vraag of ze hier ondersteuning in willen hebben. Het HB zal de komende tijd ook met een visie komen.
V: Kan de competitie later dan 2 september beginnen?
A: Dit is de komende competitie niet (meer) mogelijk, het zal wel in het wedstrijdsecretarissenoverleg worden besproken.
V: De afdelingsondersteuner roept de aanwezige verenigingen op te kijken of er binnen de vereniging leden zijn die mee
willen helpen binnen de commissie CVO of met specifieke projecten van de commissie CVO.
Piet van Egmond bedankt het AB voor hun inzet en de werkzaamheden die zij het afgelopen half jaar hebben uitgevoerd.
12. Sluiting
De voorzitter geeft aan dat hij de komende ALV zal terugtreden. Hij sluit de vergadering om 22:00. De volgende ALV is op
14 november 2019.
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